
Informasjonsmøte vedrørende OU-prosess  
Den 18.03.16 inviterte Kommunalleder i Helse- og sosialtjenesten ledere i HS, 
BU, verneombud, tillitsvalgte, styringsgruppen og prosjektgruppen for OU-
prosessen til informasjonsmøte om OU-prosessen.  
 

Tema på møtet var gjennomgang av fremdriftsplan for OU-prosessen for våren 
2016, presentasjon av Rapport ”Botiltak yngre brukere” samt informasjon fra 
kommunalleder. 
 
Møtedeltakerne fikk også presentert 
oppsummering fra gjennomført SWOT- analyse 
fra desember/15. Hovedfokuset i den videre 
bearbeiding er «Bruker- og tjenestekvalitet». 
med fire satsingsområder: «Kompetanse», 
«rekruttering», «informasjon/kommunikasjon/ 
involvering», samt «organisasjonskultur/ 
holdninger/etikk».  
 
Det ble rettet fokus mot de to førstnevnte 
områdene og møtedeltakerne gjennomførte gruppearbeid der de synliggjorde 
blant annet hva tjenesten er god på og hva som kan bli bedre. Referat og Power 
Point fra møtet legges ut på intranett under «OU-prosess i Helse og sosial». 
 
 

Informasjons- og dialogmøte med fagforeningene 
Prosjektgruppen inviterte samtlige berørte fagforeninger til informasjons- og 
dialogmøte den 14.03.16. 

På grunn av at OU-prosessen påvirker samtlige virksomheter i Helse og sosial 
inviterte prosjektgruppen berørte fagforeninger til et Informasjons- og dialogmøte 
14.03.16. Totalt 5 fagforeninger deltok på møtet; Fagforbundet, FO, NSF, NETF og 
NFF.  

Følgende tema ble drøftet i møtet: Kompetanse, informasjon, OU-prosessen, 
parkering, rivning E3, kantine ved nytt omsorgssenter og omstillingsprinsipper. 
Med bakgrunn i positive tilbakemeldinger fra fagforeningen ble det besluttet å 
gjennomføre jevnlige informasjons- og dialogmøter. Referat og Power Point fra 
møtet legges ut på intranett under «OU-prosess i Helse og sosial» 

 

Ombygging av E3 ved Helsesenteret 
Ombygging av E3 (dagens inngangsparti til legevakt/sykestua) forventes å starte 
i begynnelsen av juni 2016. Ansatte som blir direkte berørt av ombyggingen vil få 
nytt kontor. 
 
Arbeidet med å finne kontorlokaler til berørte ansatte pågår for fullt. Dette er til 
dels utfordrende og hensyn knyttet opp mot blant annet samdrift, fagteam og 
samhandling med pasienter/pårørende må imøtekommes på en best mulig måte.  
 
Det forventes at nødvendige avklaringer vedrørende plassering av 
kontorfunksjoner vil tas innen medio april/16, slik at berørte parter kan 
gjennomføre flytteprosessen i løpet av april/mai-16. 

Laboratoriet 
opprettholdes på 
Helsesenteret  
Sentrum legepraksis har nå flyttet til 
Møbelringen -bygget. Det 
kommunale laboratoriet på 
Helsesenteret er fortsatt operativt  

 
Det er fortsatt drift i det kommunale 
laboratoriet som er lokalisert på 
Helsesenteret. Laboratoriet gir 
tjenester til spesialistpoliklinikken, 
flyktningehelsetjenesten og 
diabetesteamet, samt øvrige 
kommunale avdelinger. 

 
Samtlige legesenter i Alta har 
stedlige laboratoriefunksjoner. 

 

Informasjon om  
OU-prosessen i Helse 
og sosial 
På Alta kommune sin Intranettside 
legges det ut informasjon om OU-
prosessen. 

Under «OU-prosess i Helse og sosial» 
legges det ut referat fra 
prosjektgruppen og styringsgruppen, 
nyheter, referat fra 
Informasjonsmøte og andre 
dokumenter.  

Siden oppdateres forløpende. Les 
mer på: 
https://www.alta.kommune.no/ou-
prosess-i-helse-og-sosialtjenesten.no 

Ved spørsmål, ta kontakt med 
prosjektleder Ingunn Torbergsen,  
784 55410, into@alta.kommune.no 
Prosjektmedarbeider Jorunn S. 
Nordholm, 784 55404 
jnor@alta.kommune.no 
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